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RESUMO 
 
Com intuito de se tornar uma alternativa comercial e tecnológica, em busca de 
maximização da recuperação em massa e metalúrgica, de maneira a se obter 
concentrados com melhor qualidade, rejeitos com menores teores de elemento 
útil e diminuição do custo, este estudo tem o objetivo de verificar a viabilidade 
técnica e potencialidade de aplicação de amidos modificados na flotação de 
minério de ferro. Foram testados 5 tipos de amidos modificados fornecidos pela 
EMBRAPA além do amido de milho tradicional. Os experimentos foram 
realizados em escala de bancada e sua recuperação e seletividade calculadas. 
Os resultados obtidos demonstraram que apesar de propiciar a flotação do 
minério de ferro, os amidos modificados apresentaram performance baixa 
quando comparados ao desempenho obtido pelo amido de milho. 
. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to verify the tecchnical feasibility and potential of the 
application of modified starches in the iron ore flotatio. The idea is maximize 
massa and metallurgical recovery in order to get better quality concentrates, 
tailings with lower levels of useful elemento and decrease in cost, making it a 
comercial and technological alternative. Five types of modified starches supplied 
by EMBRAPA were tested in addition to traditional corn starch. The experiments 
were performed on bench scale and their recovery and selectivity were 
calculated. The results showed that, the modified starces presented low 
performance when compared to the performance obtained by corn starch. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
De acordo com PERES (1999), dentre as aplicações do amido na flotação, 
merecem destaque: 

 Depressor de óxidos de ferro na flotação catiônica reverva (amina 
como coletores) de minérios itabiríticos; 

 Depressor de ganga (carbonatos e minerais portadores de ferro) na 
flotação direta de rochas fosfáticas com ácidos graxos, para produção 
de concentrados de apatita; 

 Depressor de ganga (argilo-minerais) na flotação direta de silvita com 
aminas, para produção de concentrados de KCl; 

 Depressor de ganga (hiperstenio – um silicato de ferro e magnésio) 
na flotação direta de minério sulfetado de cobre com tiocoletores. 

 
Desta forma, o estudo de amidos modificados inseridos no contexto de flotação 
de minérios de ferro se entrepõe na realidade de novas e incessantes pesquisas 
no setor mineral, especificamente em flotação. 

 
O Brasil se encontra entre as primeiras colocações na produção de minério de 
ferro no mundo. Em 2013 sua produção chegou a valores próximos de 400 
milhões de toneladas, representando 13% da produção mundial e inserindo o 
Brasil como o terceiro maior produtor mundial. Diante dos fatos, é inegável a 
importância do setor para economia do país. 

 
Os principais métodos de concentração aplicados industrialmente para o 
tratamento de minério de ferro são os métodos gravíticos, magnéticos e a 
flotação. Este último se baseia na diferença de propriedades de superfície entre 
as espécies minerais. 

 
A concentração de minérios de ferro por flotação é uma técnica já mundialmente 
consolidada para partículas minerais na faixa de 10 a 250μm (HOUOT, 1983). 
Para minério de ferro com baixo teor, o método de concentração mais utilizado 
é a flotação catiônica reversa. Nesse processo, geralmente, utiliza-se o amido 
de milho ou mandioca, como reagentes depressores, e a amina, como reagente 
coletor. 

 
Na flotação catiônica reversa de minério de ferro utiliza-se o amido de milho 
como o agente depressor universal, utilizado desde 1978, na época, com o nome 
comercial de Collamil  (ARAÚJO et al., 2005) 

 
TURRER (2007) demonstra, em seu trabalho, o uso de outros polímeros, 
naturais ou sintéticos na flotação de minérios de ferro. Turrer utilizou como 
agentes depressores a carboximetilcelulose, lignossulfonato, poliacrilamidas, 
goma de guar e ácido húmico. Os resultados indicaram a viabilidade técnica da 
aplicação em substituição do amido, porém ainda com restrições em relação aos 
custos de aquisição, o que poderia ser contornado com o aumento do consumo 
e consequente diminuição desses investimentos. 
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MOREIRA (2013) apresenta um estudo sobre fontes alternativas de amido 
aplicáveis à flotação de minério de ferro. O autor realizou um estudo comparativo 
da flotação catiônica reversa de minério de ferro em relação a dez diferentes 
fontes de depressores naturais através de ensaios de bancada. Foram testados 
os amidos extraídos de mandioca, araruta, baroa, fração aérea da baroa, batata 
doce, banana verde, amido de milho puro, maisena, amidos de taro e inhame. 
Os resultados apontaram uma excelente eficiência na depressão dos minerais 
de ferro, sem prejuízo para a seletividade de sílica no concentrado. 

 
As composições químicas e físicas (granulometrias) dos grânulos de amido são 
importantes, não só para se identificar a origem botânica do amido mas também 
evidencia dentro dos trabalhos realizados pelos pesquisadores ligados à 
tecnologia mineral algumas correlações interessantes. 

 
PERES & CORREA (1996) demonstraram através de ensaios de microflotação 
em tubo de Hallimond que a zeína, proteína proveniente do milho, também é um 
depressor eficiente de hematita, assim como a amilopectina e o amido de milho 
convencional. 

 
CHAVES et al. (2006) relatam que desde 1978 o amido de milho de milho 
(maisena) é utilizado na flotação de minério de ferro como depressor dos 
minerais portadores de ferro. O nome comercial era Collamil, um pó muito fino, 
de alta pureza. Era utilizado pela Samarco e minerações de fosfato. 

 
PAVLOVIC, (2002) em sua tese de doutorado investigou a influência do amido e 
seus componentes, amilose (AM) e amilopectina (AP) e do monômero glicose, 
na flotação de hematita e quartzo, através de testes de microflotação em tubo de 
Hallimond, usando-se acetato de decileteramina como coletor. Os ensaios 
mostraram que os polímeros AM e AP tiveram ação depressora semelhante para 
a hematita; e o monômero glicose também exibiu ação de depressão. No caso 
do quartzo, a ação depressora foi diferente: a amilose exibiu menor ação 
depressora dentre os polímeros e a glicose não teve nenhuma ação depressora. 

 
DAIUTO (2005) relata que apenas os amidos provenientes de umas poucas 
espécies foram estudados em todas as suas propriedades físico-químicas. Estes 
amidos são aqueles considerados como comerciais nas suas formas naturais e 
modificadas: milho, trigo, batata, mandioca e arroz. Porém, recentemente tem- 
se valorizado amidos de outras fontes botânicas e a busca por novos amidos 
naturais com propriedades de modificados. Algumas fontes alternativas de 
amido com potencial de uso na indústria de alimentos deverão ser melhores 
exploradas. Além de tuberosas como a araruta,açafrão, ahipa, batata doce, biri, 
gengibre, inhame, taro, mandioquinha-salsa, taioba e zedoária, existem 
diferentes cultivares de mandioca e batata doce com grande diversidade 
genética. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O trabalho foi executado com cumprimento de algumas etapas. Foram 
realizados ensaios de classificação da amostra e posteriormente, ensaios 
laboratoriais de flotação em bancada com as amostras de itabirito provenientes 
da região Morro do Pilar –MG 

 
A amostra foi moída, peneirada e deslamada para a sua adequação ao processo 
de flotação. Todos os procedimentos foram realizados no laboratório de 
tratamento de minérios pertencente ao centro tecnológico da Universidade do 
Estado de Minas Gerais. 

 

Os reagentes utilizados nos ensaios de flotação foram a monoamina e diamina 
como coletores do quartzo e hidróxido de sódio para regulação do pH da polpa. 
A dosagem de amina utilizada foi de 100 g/t. 

 

Os depressores utilizados foram o amido de milho e mais 6 amidos modificados 
fornecidos pela EMBRAPA. A dosagem dos depressores se manteve constante 
no valor de 600 g/t. A gelatinização foi realizada com proporção de amido:soda 
de 5:1. 

 

As análises químicas foram realizadas via úmida em parceria com a empresa 
Pedreira Um Valemix, localizada em Catas Altas, MG. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Seguindo esta etapa, a amostra passou por um processo de deslamagem, no 
qual o material apresentou 3,4% de lamas em média. 

 

Foram realizados 7 ensaios de flotação, cada qual com o uso de diferentes 
amidos, conforme tabela 1: 

Após a coleta, foi realizada as etapas de preparação da amostra, como 
peneiramento e moagem, a fim de se obter o material abaixo de 0,15mm, sendo 
esta a granulometria ideal para o processo de flotação do minério de ferro. 
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  Tabela 1. Resultados das flotações em bancada  
 

metalúrgic 
mássica 

ES Depressor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O amido de milho continuou apresentando os melhores resultados, o maior teor 
de ferro no concentrado estando entre as maiores recuperações metalúrgicas. A 
eficiência de separação (ES) para o ensaio com o amido de milho também foi 
superior aos demais amidos testados. Os resultados de teor de ferro no 
concentrado e recuperação metalúrgica são apresentados na figura 1. 

 

Figura 1. Resultados da flotação em bancada. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Os presentes resultados permitiram quantificar a eficiência dos amidos 
modificados no processo de flotação, substituindo o amido de milho. 

 

Os resultados obtidos demonstraram que apesar de propiciar a flotação do 
minério de ferro, os amidos modificados apresentaram performance baixa 
quando comparados ao desempenho obtido pelo amido de milho. 

 
Pelo fato de se tratarem de reagentes experimentais, a dosagem ideal de amido 
modificado não é tão bem determinada quanto à dosagem de amido de milho. 
Novos testes com novas dosagens poderão ser executados e permitirão uma 

 

Ensaio 
Teor de Fe 

na 
Teor de Fe 

no 
Teor de 
Fe no 

Rec. 
Rec.

 

 Alimentação concentrado rejeito a    

1 35,38 59,34 6,56 85,5 51 34,69 Amido de milho 

2 35,38 43,36 23,11 60,9 49,7 11,26 Amido mod. 1 

3 35,38 53,34 13,12 81,9 54,3 27,71 Amido mod. 2 

4 35,38 36,52 22,25 71 68,8 2,23 Amido mod. 3 

5 35,38 41,08 25,96 89,9 77,4 12,54 Amido mod. 4 

6 35,38 40,8 27,1 76 65,9 10,15 Amido mod. 5 

7 35,38 51,07 21,4 66,5 46,1 20,53 Amido mod. 6 
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investigação mais profunda quanto à eficiência dos amidos modificados na 
flotação do minério de ferro. 

. 
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